
 

 

 

 

 

 

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จาํกดั (มหาชน)  

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกดั  (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบญัชีท่ีสาํคญั 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท บิวต้ี คอมมูนิต้ี จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทั

ตามข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนด

เหล่าน้ี  ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลอื  

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 และข้อ 8 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2562 จาํนวน 354.87 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมีนัยสําคญัในงบการเงินไดแ้สดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือ

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ ากว่า ซ่ึงประเภทสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าแฟชั่นท่ีมักจะมีการ

เปล่ียนแปลงความนิยมในตวัผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์อย่างรวดเร็ว และสภาวะการแข่งขนัสูง ส่งผลให้การแสดง

มูลค่าสินค้าคงเหลือตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่าต้องใช้ดุลยพินิจและ

ประมาณการท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารในการวดัมลูค่า ซ่ึงดุลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารประกอบดว้ย การพิจารณา

จากรายงานวิเคราะห์อายุสินคา้ การตั้งราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลดหรือวิธีการส่งเสริมการขายท่ีจะ

เกิดข้ึนเพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดการขายในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมุติฐานท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นเร่ืองดงักล่าวจะส่งผลต่อการแสดง

มูลค่าของสินค้าและค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (ถา้มี) ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการแสดงมลูค่าของสินคา้คงเหลือ โดย 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ายบริหาร และนโยบายส่งเสริม 

การขายท่ีจะผลกัดนัการขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีฝ่ายบริหารไดค้าดการณ์ไว ้

• ประเมินดุลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัราคาท่ีคาดวา่จะขายในอนาคต 

• สุ่มทดสอบการจดัทาํรายงานวิเคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ วา่มีการจดัทาํตามนโยบาย และสอดคลอ้งกบัอายุ

ของสินคา้หรือไม่ โดยมีการคาํนวณอยา่งถูกตอ้ง และนาํมาตั้งค่าเผื่อการลดมลูค่าอยา่งเหมาะสม 

• สุ่มทดสอบการคาํนวณราคาทุนของสินคา้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าตน้ทุนท่ีบนัทึกในบญัชีตรงกบัเอกสาร อย่าง

ถกูตอ้ง 

• เข้าสุ่มสังเกตการตรวจนับสินค้าท่ีสาขา และคลงัสํานักงานใหญ่ โดยการสังเกตสภาพสินค้าว่ามีการ

เส่ือมสภาพหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสินคา้ดงักล่าวกบัรายงานสินคา้รอทาํลาย และการนาํมาพิจารณาการ 

ตั้งค่าเผื่อการลดมลูค่าอยา่งเหมาะสม 

• เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้กบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บสุทธิ ซ่ึงคาํนวณจากราคาขายสินคา้ภายหลงัส้ินปีหัก

ตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ือให้ขายสินคา้นั้นได ้เพ่ือดูว่ามีสินคา้ราคาทุนตํ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

หรือไม่ 
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การรับรู้รายได้จากการฝากขาย 

 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 บริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้า โดยผ่านผู ้รับฝากขาย  

ปี 2562 จาํนวน 204.28 ลา้นบาท ซ่ึงธุรกรรมดงักล่าวไดถู้กบนัทึกบญัชีและรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ซ่ึงการรับรู้รายได้จากการขายมีเง่ือนไขในการพิจารณาการโอนการควบคุมต่างจากการขายสินค้า

ตามปกติ จึงตอ้งวางแผนการตรวจอย่างดี ในการขายสินคา้ฝากขาย กรรมสิทธ์ิจะยงัไม่ถูกส่งผ่านไปให้กบัผูรั้บ 

ฝากขาย เม่ือมีการส่งมอบ และบางกรณีผูรั้บฝากขายมีสิทธ์ิในการคืนสินคา้ในหลากหลายรูปแบบ และรายได ้

จากการขายไม่สามารถรับรู้จนกว่ากรรมสิทธ์ิจะถูกส่งผ่านไปยงับุคคลท่ีสาม ขอ้ตกลงอาจกาํหนดเง่ือนไขว่าผูรั้บ

ฝากขายจะไม่ถือครองกรรมสิทธ์ิหรือจ่ายชาํระค่าสินคา้ จนกวา่สินคา้จะถกูขายโดยผูรั้บฝากขายถึงบุคคลท่ีสาม 

 

ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินและทดสอบความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่ในความถูก

ตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกบญัชีรายไดจ้ากการฝากขายโดย 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝากขาย 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกรับรู้รายไดป้ระจาํเดือนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี และ ณ ส้ินปี เพ่ือ

พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องรายการขายท่ีผิดปกติ 

• ตรวจสอบรายงานการขายสินคา้หลงัวนัส้ินปีกระทบกบัรายละเอียดสินคา้คงเหลือในระบบคอมพิวเตอร์ ณ 

วนัส้ินปี พร้อมตรวจตดัยอดรายงานการขายดงักล่าวกบัการบนัทึกบญัชีวา่รายไดบ้นัทึกถกูตอ้งครบถว้น 

• สุ่มตรวจสอบการกระทบยอดรายไดป้ระจาํเดือนจากระบบคอมพิวเตอร์กบัสรุปยอดขายจากผูรั้บฝากขาย 

 

ข้อมูลอืน่ 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น) ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี

ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความ

ขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากกฎว่ามีการ

แสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคัญขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล เพ่ือให้มีการดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูล 

ท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอยา่งเหมาะสม 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบ

การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน

ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ

หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ

ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การบนัทึกรายการหรือแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชี และการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารจาก

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์  หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น

รายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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